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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 30 DE MARÇ DE 2015 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 14:00  hores del dia 30 de març de dos mil quinze, 
es reuneix la Junta de Govern Local en sessió ordinària, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa Sra. 
Montserrat Ribera i Puig, amb l‟assistència del tinent d‟alcalde Sr. Josep Lara i Tristante, i el Sr. 
Francisco Sanz i Arcusa. També hi assisteix la Regidora Sra. Isabel Argenté i Casals, el regidor Sr. 
Marc Calmet i Calveras i la regidora Sra. Alba Noguera i Gordo. 
 
 
Actua com a Secretària, N’Elizabeth Benítez Vilajuana. 
 
Comprovat que el quòrum d‟assistència acompleix amb allò que disposa l‟article 98 c) del Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d„abril pel qual s‟aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, la Sra. Alcaldessa obre la sessió amb subjecció de l‟ordre del dia de la convocatòria. 

 
A) HISENDA  

 
B) SOL·LICITUDS 

 
C) URBANISME OBRES I SERVEIS 

 
 
1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 23 DE MARÇ 

2015 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 23 de març de 2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 23 de març de 2015. 
 
 
2) ACORD D’APROVACIÓ DE LA CESSIÓ DE CRÈDIT I PRESA DE RAÓ PRESENTADA PER 

L’EMPRESA “JARDINERIA I TREBALLS FORESTALS EL BOIX, S.L.” DE LA FACTURA 
NÚM. 8 DE DATA 12 DE FEBRER DE 2015  

 
Vista la sol·licitud presentada per la empresa “JARDINERIA I TREBALLS FORESTALS EL BOIX, S.L.”, 
mitjançant la qual sol·liciten la cessió de crèdit a favor de “BANCO POPULAR ESPAÑOL”, del dret de 
crèdit de SET CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (751,41 €), 
corresponents a la factura núm. 8 de data 12 de febrer de 2015. 
 



Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per la Sra. Alcaldessa d‟aquest Ajuntament en data 14 de juny de 2011. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Prendre raó de la cessió de crèdit esmentada. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l‟empresa “JARDINERIA I TREBALLS FORESTALS EL BOIX, S.L.”, 
i a la dipositària municipal. 
 

 
3) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DELS AMICS DE L’ATLETISME DE BAGÀ 
  
Vista la petició formulada pels “AMICS DE L‟ATLETISME DE BAGÀ” conforme al qual sol·liciten el 
corresponent permís per celebrar el proper dia 31 de maig de 2.015, a les 9h del matí la cursa 
d‟atletisme anomenada Pujada de Bagà a Coll de Pal. 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per la Sra. Alcaldessa d‟aquest Ajuntament en data 14 de juny de 2011.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- Concedir el permís per la celebració de la cursa d‟atletisme pel nostre municipi, si bé 
condicionat al fet que per part de l‟organització s‟assumeixin totes les responsabilitats que es puguin 
ocasionar amb motiu de la celebració de la prova esportiva, adoptant-se totes les mesures de seguretat 
necessàries tant respecte a la seguretat de les persones participants, acompanyants, com de 
l‟organització, així com garantir el respecte l‟entorn i al medi, comprometent-se a deixar-lo en les 
mateixes condicions que el van trobar, i comprometent-se a sol·licitar totes les autoritzacions i permisos 
sectorials que siguin necessaris de l‟organització de l‟esdeveniment, especialment al Parc Natural Cadí 
Moixeró, i als propietaris dels terrenys per on transcorri l‟esdeveniment. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord als Amics de l‟Atletisme de Bagà.  
 
 
4) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD FORMULADA PEL CLUB CICLISTA 

JPONS TOT-BICI PER L’ORGANITZACIÓ D’UNA MARXA CICLOTURISTA “LA RUTA 
MINERA” EL PROPER DIUMENGE DIA 19 DE JULIOL DE 2015 

 
Vista la petició formulada pel “CLUB CICLISTA J. PONS TOT-BICI”, a través de la qual sol·licita 
autorització per poder transitar pel casc urbà el proper diumenge dia 19 de juliol de 2015, amb motiu de 
la celebració d‟una marxa cicloturisme de bicicleta de carretera, amb velocitat lliure i no competitiva, 
anomenada “LA RUTA MINERA”. 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per la Sra. Alcaldessa d‟aquest Ajuntament en data 14 de juny de 2011.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- Autoritzar a l‟entitat “CLUB CICLISTA J. PONS TOT-BICI”, el seu pas pel municipi el dia 19 de 
juliol de 2015, per dur a terme la marxa cicloturista “La Ruta Minera”, si bé condicionat a respectar 
l‟entorn i deixar-lo en les mateixes condicions en que el van torbar abans de la cursa, i a adoptar totes 
les mesures de seguretat necessàries per tal d‟evitar danys a les persones i les coses. 
  
Segon.- Comunicar el present acord al Servei Català de Trànsit i a l‟entitat “CLUB CICLISTA J. PONS 
TOT-BICI”. 
 



 
5) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST  DE L'EXERCICI 2014 

  

Presentada la liquidació del pressupost, s‟ha obtingut el resultat següent: 
  
2.1.1. Respecte al pressupost de despeses:  
 

1. Exercici en curs        IMPORTS 

Pressupost inicial de despeses 1.382.700,00 

Modificacions de despeses 555.100,69 

Pressupost definitiu de despeses 1.937.800,69 

Despeses autoritzades 1.261.010,36 

Despeses compromeses 1.261.010,36 

Obligacions reconegudes 1.261.010,36 

Despeses ordenades                        1.090.882,46 

Pagaments realitzats                        1.090.882,46 

Obligacions pendents de pagament 170.376,92 

2.  Exercicis tancats   

Obligacions reconegudes pendents de 
pagament a l‟inici de l‟exercici 

179.789,06 

Baixes/ modific saldos -830.40 

Pagaments realitzats 148.707,38 

Obligacions reconegudes pendents de 
pagament al final de l‟exercici 

                             30.251.28 

TOTAL  CREDITORS PENDENTS DE 
PAGAMENT 

200.251.28 

 
2.1.2. Respecte al pressupost d’ingressos: 
 

 1. Exercici en curs        IMPORTS 

Pressupost inicial d'ingressos 1.382.700,00 

Modificacions d'ingressos 555.100,69 

Pressupost definitiu d'ingressos 1.937.800,69 

Drets reconeguts 1.344.256,28 

Devolucions 15.666.07 

Drets reconeguts nets 1.328.590.21 

Recaptació neta 974.489,97 

Drets pendents de cobrament 354.100,24 

2.  Exercicis tancats   

Drets pendents cobrament inici exercici 734.802,88 

Baixes/modificació saldos -155.09 

Anul.lacions 15.422.22 

Cancel.lacions  237.500,00 

Recaptació  186.058,43 

Drets pendents cobrament final exercici 295.667,14 

TOTAL DEUTORS PENDENTS DE 
COBRAMENT 

  
649.767,38 



 
  
2.1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
  

a)      Drets Reconeguts nets 
b)      Obligacions reconegudes netes 
  

1.328.590,21 
1.261.010,36 

RESULTAT PRESSUPOSTARI  67.579.85 

d)      Desviacions + de finançament 
e)      Desviacions -  de finançament 
f)       Despeses finançades romanent líquid de tresoreria 
g)      Resultat d'operacions comercials 

-80.471.16 
+ 15.554.39 

26.705.51 

RESULTAT PRESSUPOSTARI  AJUSTAT  29.368.59 

 
  
2.1.4. Romanents de crèdit: 
 
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 676.790.33€ de crèdits incorporables. 
  
  - Incorporació obligatòria (art. 182.3 del Text Refós de la  LRHL 2/2004.)  
  - Incorporació voluntària (art. 182.1 del Text Refós de la  LRHL 2/2004.) 
  
2.1.5. Romanent de tresoreria: 
  
El romanent de tresoreria, segons l‟estat financer que figura a continuació: 
   

+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL 
DE L‟EXERCICI 2014 

  
418.195,57 

De pressupostos d‟ingressos. Exercici en curs 354.100,24 

De pressupostos d‟ingressos. Pressupostos tancats 295.667,14 

D‟altres operacions no pressupostàries 5.825,53 

- Saldos de cobrament dubtós -139.015,46 

- Ingressos pendents d'aplicació - 98.381,88 

– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL 
FINAL DE L‟EXERCICI 2014 

308.939,93 

De pressupost de despeses. Exercici en curs 170.376,92 

De pressupost de despeses. Exercicis tancats 30.251.28 

De pressupost d'ingressos   

D'altres operacions no pressupostàries 118.997,39 

- Pagaments pendents aplicació 10.685,66 

+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE 
L‟EXERCICI 2014 

  
119.788,54 

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 229.044,18 

ROMANENT PER A DESPESES AMB 
FINANÇAMENT AFECTAT 

  
70.316.97 

ROMANENT PER A DESPESES GENERALS  158.727.21 

 
 
2.2. D‟acord amb l‟article 191.2 del Text Refós 2/2004 de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 
l‟article 101.1 del Reial decret 500/1990, que desenvolupa la llei esmentada en matèria pressupostària, 
així com la regla 83.3 de la Instrucció de comptabilitat, es preveu que per quantificar el romanent de 



tresoreria s‟han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible 
recaptació, tenint en compte que: 
 
El capital pendent de cobrament s‟ha minorat, en concepte de dubtós cobrament,  en 139.015.46€. Per 
determinar aquesta quantia s‟han tingut en compte l‟antiguitat i l‟import dels deutes, la naturalesa dels 
recursos i els percentatges de recaptació tant en executiva com en voluntària. S‟ha previst un saldo 
negatiu per ingressos pendents d‟aplicacio definitiva del 100% de l‟ajut concedit mitjançant subvenció 
viure al poble per import de 98.476€. En qualsevol cas, això no implicaria l‟anul·lació del dret reconegut 
ni en produiria la baixa. Els percentatges que s‟han aplicat són els que estan estipulats per la normativa 
vigent. (LRSAL) 
 

Pendents de cobrament (cap. 1 i part 
capitol  3) Pressupost d‟ingressos 

(%) estimacions de dubtosa cobrabilitat 

Exercici actual :    
1r. any immediatament anterior  
2n. Any      
3r. any      
4t. Any 
5è any 
Anteriors   

5% 
25% 
25% 
50% 
75% 
75% 
100% 

 
2.3. En l‟expedient s‟adjunta full desglossat de les despeses amb finançament afectat de l‟exercici.    
 
2.4. Respecte a l‟estabilitat pressupostària: El pressupost general liquidat s‟ajusta al compliment de 
l‟objectiu d‟estabilitat pressupostària, de conformitat amb l‟article 3.2 de la LGEP. Resulta un 
finançament per import de  146.485,95€. (cap 1 a 7  ingrés 1.328.590,21€ – cap 1 a 7 pagaments 
1.182.104.26€). No obstant cal fer els ajuts en el càlcul dels usos no financers segons la normativa de 
la SEC.  
 
  
FONAMENTS DE DRET:  
  
L‟article 191 del Text Refós 2/2004 de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l‟article 89 del Reial 
decret 500/1990 regulen el moment de tancament i la liquidació del pressupost. 
  
L'article 191.3 del TRLRHL 2/2004 estableix el caràcter preceptiu de l‟informe d‟intervenció. 
  
L‟article 93.1 del Reial decret 500/90 estableix que la liquidació del pressupost  posa de manifest 
diversos punts:  
  

1.      Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els crèdits inicials, 
les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les 
obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 

2.      Respecte al pressupost d‟ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les seves 
modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com la recaptació 
neta. 

  
L‟article 93.2 del Reial decret 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s‟hauran de determinar: 
  

·         Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31   de desembre 
·         El resultat pressupostari de l‟exercici 
·         Els romanents de crèdit 
·         El romanent de tresoreria 



  
L‟article 165.1 del Text Refós 2/2004 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que el 
pressupost general atendrà el compliment del principi d‟estabilitat en els termes previstos a la LGEP. 
  
Les entitats locals, d‟acord amb l‟article 19 de la LGEP, en l‟àmbit de les seves competències, ajustaran 
els seus pressupostos al compliment de l‟objectiu d‟estabilitat pressupostària segons el que estableix 
l‟article 3.2 de la LGEP, referit sempre a les unitats locals agregades.  
  
CONCLUSIONS 
  
1a. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, de 
desenvolupament de la Llei d‟hisendes locals, en matèria pressupostària.  
  
2a.  El pressupost general liquidat s‟ajusta al compliment de l‟objectiu d‟estabilitat pressupostària 
d‟acord amb l‟article 3.2 de la LGEP , per tant no s‟haurà de desenvolupar un pla de finançament, tali 
com estableix l‟article 21 de la Llei 2/2012 de 27 d‟abril d‟estabilitat Pressupostaria i sostenibilitat 
financera. 

  
3a. S‟incorpora l‟informe favorablement d‟intervenció sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost de 
l'exercici de 2014.  
  
Per tant, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
  
1r.- APROVAR la liquidació del pressupost de l‟exercici 2014, que en termes consolidats figura a la part 
d‟antecedents i que s‟adjunta en annex amb el corresponent detall. 
  
2n.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que hi hagi. 
  
3r.- TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat i a la Delegació Provincial d‟Hisenda. 
                     
 
          
6) EXPEDIENT NÚM. 1/2015-IR DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE LA 

CORPORACIÓ MUNICIPAL DE L'EXERCICI 2015, PER INCORPORACIÓ DE ROMANENTS. 
 
Atès que s‟ha de procedir a l‟aprovació de l‟expedient núm. 1/2015-IR de modificació de crèdits en el 
Pressupost la Corporació Municipal de l‟exercici de 2015, per incorporar els romanents de crèdits per a 
despeses amb finançament afectat procedents de l‟exercici 2014, d‟acord amb allò que s‟estableix en 
amb l‟article 182.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; l‟apartat 3 de l‟article 48 del RD 500/1990; i l‟article 12è. de les 
bases d‟execució del pressupost, d‟acord amb el següent resum: 
 
Atès l‟informe favorable emès al respecte per la Secretaria-Interventora  de l‟Ajuntament. 

 
I.- CRÈDITS EN AUGMENT EN L’ESTAT DE DESPESES 
I.1.- Incorporació de romanents de crèdit ............................................................................. 144.786,89€. 

Partida pressupostària 2014/169/61102 
Descripció: REPARACIONS CARIES CARRERS I CAMINS  
Import del romanent de crèdit que s’incorpora: 369.05€. 

Partida pressupostària 2013/169/61103 
Descripció: BOMBEIG DEL COLLET I PART POUM . 
Import del romanent de crèdit que s’incorpora: 44.810,82€. 

Partida pressupostària 2014/169/62900 



Descripció: INVERSIONS EN SERVEIS D’AIGUA POTABLE. 

Import del romanent de crèdit que s’incorpora: 47.267,02€. 

Partida pressupostària 2014/169/62203 
Descripció: MILLORA ESGLÉSIA ST GENÍS TORRE DE FOIX . 
Import del romanent de crèdit que s’incorpora: 52.340,00€. 
 

**Total crèdits en augment en l’Estat de Despeses** ..................................................... 144.786,89€. 
  
II.- PROCEDÈNCIA DELS FONS 

Concepte pressupostari 2014/87010 
Descripció: RT afectat per finançament obra “Reparacions vàries en carrers i camins. 
Import del romanent de tresoreria afectat: 312.35€. 

Concepte pressupostari 2014/87010  
Descripció: RT afectat per finançament obra “Bombeig del Collet i Part POUM” 
Import del romanent de tresoreria afectat: 17.664.62€. 

Concepte pressupostari 2014/87010  
Descripció: RT afectat per finançament obra “Millora església St. Genís de la Torre de Foix” 
Import del romanent de tresoreria afectat: 52.340.00€. 

II.1.- Incorporació de Romanent de Tresoreria afectat ..................................................... 70.316,97€. 

Concepte pressupostari 2011/87000 
Descripció: RT general per finançament obra “Reparacions varies en carrers i camins” 
Import del romanent de tresoreria general: 56.70€. 

Descripció: RT general per finançament obra “Bombeig del Collet i part POUM” 
Import del romanent de tresoreria general: 27.146.20€. 

II.2.- Incorporació de Romanent de Tresoreria romanent general  .................................. 27.202,90€. 
__________________________________________________________________________ 

Concepte pressupostari 2014/76100 
Descripció: compromís  per finançament obra “Inversions en serveis d’aigua potable”. 
Import del compromís d’ingrés DIPUTACIO DE BARCELONA 47.267,02€. 

II.3.- Finançat amb compromís d’ingrés ............................................................................. 47.267,02€. 
 

**Total procedència dels fons** ......................................................................................... 144.786.89€. 
. 
La Junta de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar l‟expedient núm. 1/2015-IR de modificació de crèdits en el Pressupost de la 
Corporació Municipal  de l‟exercici 2015, per incorporar els romanents de crèdits per a despeses amb 
finançament afectat procedents dels exercicis anteriors, i de compromís de finançament, en els termes 
assenyalats anteriorment. 
 

 
D) D’ALTRES ASSUMPTES SOBREVINGUTS I DELIBERANTS 

 
E) MOCIONS I ACORDS 

 
 
 

I no havent-hi d‟altres assumptes a tractar s‟aixeca la sessió essent les 14:40 hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


